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Já ormélinn: innibeldur bæn um friðfamlegt 

frambalb einnrar veitflu, hverja GEáldflapar='og 

berfaungvagudinn ætlar fjálfur að fitja, en flálið 

á Þar. að vera Gtntilfveinu. 

Rýman-fjálf lýfir ollum þeim perfónum fen 

til:Gogunnar. vérða nefndar, djamt landftöðinni 

á Uffrífu Strondum og þá verandi trúarbragð: 
um þar, (amt Júíðn Bítisftjórn, 

Syrfta Kíma.. 
Kom pí ofan yfir mig Nöun „blómin örófa 
Eg: er fatin:ab eljfa þig Uppheims ljóma ófa: 

2. Evo vib unnum næbi ná NRefin faman leggja, 

Seg: ffal fæta? og fæla. frá Bjenbur olfar Leggja. 

3: Burtu fælift ólunb ill Æmafemb og fýla. Evobban 

byffi vera vill, Vor þíklynbifs grila. 

4. Burt broti háb va fyott Hallft“ ytfar geirtgi, 

id afi aldrei gjart neitt gott Grunbar Sfa mengi. 

5. Deilur og fólffa  flæmb á braut Finnib bana 

-flunbir: Þib hafið meir enn manneigt naut, Datgann 

lagt. hér unbít 

6. Burt fviflynbi brírli fap Brabir í vg“ ofunbfýfi 

þið. hafið ætib áft og trygd Amad í nábar, riti. 

7. ligd tógur illt mannlaft Eins í burtu“ {fulib“ 

VEfar hefur þnútna Faft Þrigg-á margra bulib. 
= 4* 
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8. Burt þúngfinui þegn og Íryab rálynbið meb 

vana ið hafið opt um Óra bygð Hrnaðd fumum bana. 

9. $afi fia nú Ajótt á flatt Flæmt í útlegb ffylbi 

Sit:a heimta bretfja paff Hreint afmáð eg vildi. 

10. Dríof þar til eg þá finn 2 fá floffur rými 

Sér ffulu beraft slfaung inn Har enn líður tími. 

11. ann ei líbaft fvobban fbeit Giba fpilltra voma 
Sþví valfaburð berlegheit Þíngab at? að Eoma. 

12. En fvo vyrbum  veitflu fþjoll Bond ef Berift 

Íéban Góban bibjum gobin all Gefa frið á meban. 

13. Balfabir þó. vitffu ment Bit? eg litla geimi Bil 

min hefur fagu fendt Gunnan leingft út heimi. 

14. Gr á borb, ab. meining mín Mun til rétta 

valið Gaga þefði? og Þunbar vín þá er allt upp talib, 
15. Barbaga ffvalbur ærib ýfr EEfi fram ffal bera 

Sþó mun efnið þánfa tíft Sþifja fróbum vera. 

„16. :Fróbur menta fremuður .Franjfra tabð úr ffotb= 

um Herta Schepíng Sallgrúnnr Hana? útlagbi forðum. 

17. Sölenbif vorbín hún fomft heim Hér á bebju 
grana Vili hefur frægum - vitríng þeim Barib þótt 

í bana. 

18. Ryrft ei vill til vetba neinn Befgar Sáts fram 

bera Efiyar bann *) eg Efutil Gveinn Gfuli núna vera. 

19. Ýlýt eg þá vid herjans borb $onum í vil að 

flanba Gónar vín og Ísgunnat við. Gaman til að 

blanba. 

7) Gfálbffapargubinn ár, 
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20. þó fig reini Þeinfing mín Þá i mærb ob Tetrð 

Hún er fyrir vybtirð vín Merdug lángtum Detta, 

21. En fyrft eg var halbinn hér Delft óragur laungumt 

því {al tjalba til fem er. Býrs af mjabar faungum. 

22. Formálann ab leingja litt Sýðum Þeir eg femur 

ZEfintýrfins efnið nýtt Eptir þetta fémur, 

23. rifið frá burbi birta menn, Byr: 
jad  Gagan gétut Gewtján  bunbruð, tíu 
tvenn alin fjg át betur. 

24. Rjóba byrjaft efnið á. Effju' er hét 
-* á Gonu. átti þæga Þrjá Þefói- Bauga 

lína 
„25. Einn Gúðberi efbri var En Helóvi 

valinn Yngftur fona feimgtundar „Gelifó 
er talinn. 
"26. Bræbur tamir Eyrfíngum Býrð þar 

fífur gneifti Báru? af. gðrum láulgaðio 
Bæti vort og hreyfi. 

27. Sýfir fagan lífum hjá Líf8 í 
blóma flæði Dugnab fremur, bæma já 
Dvgb og bjarta gjæbi. 
28. Ólýra finna Gelífó Gagbur var 

- þó melur Darína meb breingjum bjó 
Dagleg ftorf ei breftur. 

29. Ellihrgrnan úði við beð Órannar 
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bjarma Tfnu Mb fvo gat hún einga téð Um: 
fjón húfi fínu. 

80. Búftjórn hvíld? á bræbrunum 
Breitni meður fína Sépptift þver við annan 
En 8 elffa móður fína. 

„ Þar til lífginð andar ab Wir 
a "ffuffu Þín af bjarta bræbrum bað 
Blefðunar og Íuffu. 
#82. --Bafnt var yn og otta ftór Afa 

brafan8 heiða Einn me boga fínur túr 
Bugla* og býr ab veiða. 

83. Wnnar býrfar afur blett Er við 
húfið liggur Þriðji matar þarfa fétt 
Þéna mátti byggur. 
84. Gí fem  búfíð annafi á Da. til: 
reiða matinu Þurfti lífa fvo um fjá Bína 
móður natinn. 

85. Gfiptu bræbur fóflin fín Gvo var 
einíng lægin Gtorfum þeim og þorna lín 
Þjónabi finn hvern baginn. 

86. Biuggu fet við frefa forg Frú og 
biðbar "títa Hartnær Gabi8 hárri borg 
5 ga Súíða. 

2287. Er það land Í Affrífa Huftur af 
Gllftrgnbinni Gem ab Gtógtaffta Gíneu 
nefna „ fynni. 

88. Kordum lundar frægir feimð. önn 
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í fógum fpjallað Þennann fuðurbluta heims 
Safi Bláland Fallab. ' 

39. Af Blámannum etu þar Almorg.: 
tífi fetin Eing „úíba volbug var Bíblenb 
þó ei metin. 

40. Upp Súfba liggur land jóna 
fiollin undir ar -óbundid ftjórna {land 
flóð um þefðatmunbir. 

41. Þó ab legbi lýð í mund. Qanbið 
margt ágjæti -Þefða vítið ftjórn um fund 
Gtóð á veifum fæti. 

42, Gjóli nefnaft Monfa má Meingi því. 
er fiýrbi Gællífi þó honum hjá Ýreifti og 
bugnað rýrði. 

48, Kvenna fjolbi óngðinð þar jar 
um. ftjórnar téði ang og tifu rábgjafar 
Mánglátir í géti., 

44. Frá þef greinir efnið enn Efru 
brjótum linna 3 því landi meiga menn 
Margann haggorm fínna. 

45. Kvernt er Eynið þeirra þó Þelft 
af fróðum mónnum Annað fpillir ýta tó 

- Eittudum méð tönnum. 

46. Þefðir gigra margopt mein storbó í 
vinnu heitri. Qverfi verja bold. né - bein 
Ýóggormó varnar eitri. 
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47. þitt et tynið trygba trauft Famib 
opt af þjóðum Dífadvænt og eiturlauft 
Ginð og born með fljóbum. 

48. Þeir afguðir ert hvar Ælfum fylgja 
„tanba Gtærfti glæpur þytir þar Þefðum 
otmum gtanda. ' 

49. WMeingi hjá í hverjum ftab Hafa 
ffiól og fæbu Þeir eru til þejð albir að 
Eida hinum ffjæbu. 

50. Barn eru þefði veflingð grei Bold: 
ug margra ftaba inna vinnur eitrið ei Á 
þá neitt til {Eaba. 

61. Ef að vondir otmat hjá Ytum 
tfra gaman nit fundur haggva þá á ng 
að margir faman. 

52. Gtærfta orminn glbin þar 0fta 
Gub finn féri Qonum og til beiburð var 
Helgad eitt mufteri.. * : 

63. ÝÍang hið mifla mufteri Gem meifi: 
arar gjörðu flúra Fyrir innan Jagt er fé 
Gabið borgar. múra. 

54. óofuð preftur milbíngð má Venn 
er helgan fegja finna þefóum þjónfan tjá 
Þrjár og býrftu meyjar. 

55. Ormfin8 býrfun þótti þar Þjóbar 
beifl ab lögum Dípart honum offrað var X 
mibvifubógum. 
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Ep ið Eannleit þann og feigja bær Gí- 
felbt ab heilagur Hjá blámgnnum halbinn er 
verr mibvifudagur. 

57. Ein var trú bjá þeirri þjóð Þó að 
fmátt á bæri Úð tvær verut il og gób 
Gilífar til væri. 

58. Dg fú vonba bera. þver Bald fem 
bretfja geimi Efapab efti allt hvað er 
St í þefðum heimi. 

59, En af binni gjórvalt gott Greint 
er fomið væri Ývar um og þann belfta 
vott Íaggormarnir bæti. 

60. (Barmar þefðir guba fynð Góba 
mynb því bera il ad eiba LEIÐIR bin 
Ýermaft ffaptir vera. 

61, Af því. fóðra orminn þann tar 
gub finn féru Xð fann ímynd var Balbinn 
hann innar góðu vert. 

62. Brúar greinir þefðar þar Þjóð fem 
ræfja vitum Kinnaft nefndar FetifEar Kleirft= 
um nú í ritum. 

68. Berifða var. niftið. nó  Mefnd er 
bygb ei breftur En. fabir hennar Faruþló 
Ketifð bofud preftur. 

64. Grín af hverri. brúbi. bar. Bæbi vit 
og trygdir Af. því voru OVA Hubar 
tróðu bygbir. 



10 

- 65. $ðlbúngurinn alltíð þar nbaft frámbi 
ffránga Mítt ei  belbur meyarnar. Ut 
mufterinu gánga. - 
66. Látum þjóna þau Í rð Þefðum 
Guði fínum lýt eg finna Srtifó Gogu 
fappa mínum. 

67. Undaft mebur ætíð bann Ættíng: 
júm í bæginn Mufteriðins vitja vann Bíft 
hvern helga daginn. 

68. Ormi helgum offra réð  Einð og 
þar til blýbir Yngið fólli abru með Har 
tæffi tíbir. 

69. $ðbrum framar vitur vann Binfælb 
óbtaft manna Berifða leit býrt á bann 

- Ývure vill augun banna. 
70. Hann og renndi hennar til ýr 

jónar -neggja, Sveifti varmann áftar - ví 
Hugna tábið beggja. 

T1. Kabir hennar Baruhló fólfsina hof=- 
ub,s preftur Gjálfur unni ag Gem hans 
vinur beftur. 

72.. Gat hann þar vib ána ei Eli 
gtdr á finnum Gelifó þó fjæra mey Snféti 
ffotu. fínum. 

798  Sjærleifð fögur loga ljóð fjúft fo. 
btóg af gaman  Blein8 þvf týr og tvinna 
tóð Yrygbir bundu faman, í s 
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14, ftarbenb ei bili par. Bæbi: þura 
gott um Alt fem heilagt haldið. var Ýofðu 
þau ab vottum. 

75. Rarilljó með btagb stift Bábum 
títt því unni ar í otmóinð Þiðúrvift 
Bífid ftálð gaf runni. 

16. Gtóð nú allt á einni vog Gflá et 
- þótti fráman Mærfta mörgun átti og Ung 
ab vígja faman. 

71. Mar mun foma þráðar {lit Púngt 
Í giptíng nýa Því ég efnið frá þeim flt 
Bramm til -Hrabía. 

78. Þefðu ftóra þjóðlanbi Þau eru tal: 
morf valin Ýafið Mauba fagt er fé Bjór 
áð veftan“ tálinn. 

79. Afía fú minni má Matta notbúr 
bonbin Enn þar næft ab áuftan þá Eru 
Perfalgnbin. 

80, Huflur tafnort ert léð Krábía tifi 
Beina flórum fyrði 2 Binnft banð 
valla lífi. 

81. Þenna frætum peíbum á erfa: 
botn Fallabur Riggut næt í norður fá Mott: 

- bit. mtjólfadur... í 
82. Tnbíahaf er: Í fuður Mtabíu ffotba 

„svar af :fjatdur. þa ln Epps: í 
- landins mordur, ix 2 á 
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83. Gubveftafta auftur bheim8 Er fú 
greind af ftorbum Dg hjá morgum fenb: 
it feimð Gerfland follud forðum. 

84. Dahómaið bogling fá Dýrftu Fappa 
tirði Þefðum beimginð aldri á Hrabín 

„ ftírdi. 
85. Borgir, {ond og bigbir réð Búð: 

úng breyfti {lingur Qauga blóbi manna meb 
Mefti her = vífíngur. 

86. i. {fol meir um bling þann Mr: 

ja nú að finni Ut er fopið rómó í tann 
NRognið fyrfta minni, 

Sormlinn er berfaungur banda bardaga: 

og fEclöfEapar= guðinum (valfoður) en Rýman 
berðdlar um þá mitlu berfer Dahómais til Affi= 

ífi, hvar með bann lagði undir fig allar auft- 

utftrandir Þar, áfamt úíðu Bóngs riti, meb 

frefuftu blóðs tútbellínn, íta gétur um varnar 

tiltaunir. Gabis borgármanna og útfallið, 

Onnur Ríma. 

osf véifar fjörs af yl Salur falur óma Sogn 
ab freifa fvæit Í vil Ginna leifa safnar fil. 

2::$elb eg: Efra. þugar þrá: Guifarð bilar tema: 
Epjóta? og {verða ebbum á Snn mun serba Berinn fá. 
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8. Býrg Í góða horni hver Harba branba sjóðum 

etta blóbi blanbað er Býbur Doin  þab fvo. mér. 
4. Þann eg vanba „þyfift fjá. bjób muni bjóba við: 

ut Sáfinn branba heiptug þrá Þér ffuli ftanda fÉutlum ás 

5. óra har og bilbar gný. eyra geira njótar Hjorn= 

ar fnarfa þolunb. í. Þér mun flarf á ferðum því. 

6. Gig uppýerbi fveitin fríi Gitj? og nitji tétti 

Sþannin féérbi þrauta tið Þó þab verdi guba firið. 

7. Brúib mér eg te í afr Trúffapð hjú ob vera 

vi einherja þefti mafr Sþab framber fern til var lag! 

'8. Gér þó fvæba fribbarinn jóla bhróð ei meigi 
Sþánfa fæba frambórin Rinnft bér gjaba Frapt autinn. 
9. Brag meæringar beri bjarft Borð á orða m ingi 

Umþeintingar efni „þarft Uppplöfingar Elæðt í fart. 

10. Fyllir ama yndið nauft Dljóft gólíð fvæba þó 

róbrar frama hreifi ranft Hnvbab faman þánfalauft. 

11. En fú vera volbuglig Mifum prið et géfur 

Þárð á téra hálum ftig. bjálpi mér ab flanba mig. 

12. Gvo fyrir borbum fagtta jeg Gjáift bável þjóni 
Mijog frá forðum? muna torg Mál ab urðum fsgu breg. 

„18, Mál, fo bróa bvrfift géb.. Dafómaið 
grarmur. Ytabía títi réð Sara býja glampa. 
meb. 
„dá, un „0 befti . erftjóri Greyfti á 
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treyfta- mátti Frægar mefti fullbugi: Sir 
inn  verfti týranni. 

15. Úr flæmt hafbi bari fá belba 
fjolba tífi Feifna Erafdi fíngra fnjá Fieirft 
um lafði ffélfíng á. 

16. $orb ei ftanfar hér við lund rað: 
ut að nam ðraga Fjalda mannó d mjalb=. 
urð gtund SMorbó í bang við béðinð fyrund. 

17. teljandi berlið hranft ara þar 
með. fylgdi Æ fvoldar bandið bibalauft 
Brúnudu af fandi fleyin: trauft. 

18. Beldid Férja fubur fvam Gæ fæ 
Vaba. grúi Fref í berjaft gjorbi gr Girnd 
ab. eð á Affrífam. 

Fyrir - auftan  Egiptó,  ítar. nítir 
ii Búru ttaufta birni . þó Bagalauft. 
um „ úfinn fjó. 

20. Gilfa' þá fo géff í vil Gliggur triggs 
ur fylgdi Gúba máv um fíla = þíl Gubur 
Blálandó hafna til. = 

21. Föll að lávi brábt fig bar Brins 
jaður Finja fjolbi Ginnið brábi fjóli hvar 
Setja náði fylfíngar. 

“ #29. Mópna Eínga gtimmann gný Gram: 
ut féamur vafti Blálenbingar bíla ie 
j nínga ffúrum í. 
#8: Trtifti tifar bjórs !0ið Pr bet 
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Serfja lýbur Wrum lifur þótti þá Þar Afi 
tífu ffronbum á. 

24. Ývat framm vóðu bilbar fnífá Slin= 
ir brinjum flæbbir Einginn ftóð á 8 tifð 
mnnlend þjóð er niti lífð. 

25, fá helbarður, lerfabur fýur ffríðð 
í fofum Go grimmbarður betnadur Þeyr: 
um vard ei funnugur. 

26. erinn fláli þíngdur þó Þanbift 
landið yfir Ríft og bála breinð um fjó 
Ýlenpt er báli. á fynu. mó. 

27, Wb blóðþiftra bragna fíð Brenndu, 
tændu brápu Þar.til fyrfta fljót eitt við 
Bleina fviftir áttu bið.. 

28. % téðum ftab fig tilreiðbu Tyrfingð 
bórfar grimmir Dg fo þaban ætlubu nnd 
vaða súfðu. 

29. Rnnan torgar íta þvurr Ottaft fljótt 
finn bana Þefða forgar fogu Ípur  Gabis= 
borgar fonúngur. 

- 80. WMeingib þjáð í fjóla fal Gaman 
foma nái Ýirbir lába þétt ut. al „Dvaði 
til rába tafa ffal. 
81. Raufti grana framm tír "gátt. Bett 
Pot téfta- grúi- aggörmana góbu. „sr 
Gjori manna faman í titt. 
32 Myéinttu menn -áb  þéir É ið sjóð 
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frá móbin bragi ab voru Fvenna Follub 
táð Komu þau enn með fína báð. 

88. fýba ftjóra þófnaft þor Petta rétt 
ftabfefta Fluttir voru fræningar Framm til 
ftóru móbunnar. 

84. Weir enn berja mergð framm valt 
Múgur brjúgur orma Þori herja þegnar 
fnjallt Þeir fÉulu verja vitid allt. 

85. Rljótðin8 baffa fliftift á Kræníngð 
væni {fari Menn til blaffa frelfi fá Fyrir 
þaffa fóngi má. 

86. Gjalban fagurt luffu = ljóð Qeingi 
meingi gleður Kom (fem bragur birti bróð) 
Brúdfaup8 bagur Gelifóð. 

87. því mun tálma. þó um fínn það 
fem ab vill bera ildar fálma bljómurinn 
var vid jálma bjorgin ffinn. 

88. Gift uppnæmu Gerfirner — Gér ab 
berja þauður — Þeinftu fæmi fenn ei vere 
Gabið — Fjæmi — borgar her. 
„89. BMonubu tífid verja freft Bifir fifa 
mundi „Girnd Því {lifa þeir hafa. þeftt 
það. var lífa náttúrlegt. 
40. Manna „hvar þeir meft bona Má 

þar fjá..til.furðu Heilann. féara Deggorma: 
in8 vegar við móðuna. 
át, Wrabfa fjóli fá Senn vib menn ef 
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neina Benja býa eingjum á 
þarf ab þá.. 

42. Máls af tindi mátti - lib Meinfng. - 
breina fánga Gfjolbúng finbift ftjst unnið 
Efriðfvifindi berjaft við. 

48. Yfir móðu fíðan fvam Gifling mifli 
Þegar Búinn góðum bilbar ham fpvanija 
þjóðin fylgdi gram. 

44, Víf á grana fljóti frá Hóru þór: 
at branba Ýjálpar vana hjuggu þá ogg: 
ormana niður í ftrd. 

45. (Guðir þeir fem áttu enn Dgna gagn 
ab vinna Daubir leiti lutu fenn Lángtum 
fleiri! enn fonúngð menn. 

46. Citurlaufa linna þá. týtur ftríður 
Gerfja Drepna fouð til fæðu fá Fitu= 

- nauð var froffum á. 
47. Þótti Fátu Fráfin gób Sóngi og 

meingi ftirjar Mebur hlátur frar þar ftób 
Gteiftu' og átu þá:vid glóð. 

48. Eptir flánga {látur tíð. Elíngir 
- bringa njótar Dgna ftránga fála s hríð 

Etofnubu tánga borgar lýð. 
49. Ýeima gramur bjor vib þrá ug 

og bug því fforti Bornir framar vill ei 
tjá WMobanum fama víða má. 

50. Þegar njóla faldi frón Blúdi ab 

Druftu ða 
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Abu fetri Manfa fjóli? á fúba - jón Gvipt- 
ur ffjóli og maftar trón. 
61, Gfjoldíng fylgbi fátt af brótt Sramm 

á glamma frindi- Qári mildi fnátt í þrótt 
Kngrinn fÉyldi' og lantið fljótt. 

62. Einni gram ab eyu bar rið fjærri 
landi Þángad Fvam af Faðla mar Kreinfte 
ut ama faldift þar. 

58. Má ffal finna: þjóða gram Þar frá 
Urobfa Hvurr við {tinna flála glam Gtund: 
aði Vinna Kúíðam. 

64. Fnná lanbid. einfa fljótt Æfir eð 
ir-berinn Heiptug branba bríb frá brótt 
reif ab vanda líf og þrótt, ; 

65. ingu vægia vífíngar Belbið felbu 
meingi ét að plægja: fálu mar Follnu 
þræia Llanirnar. 

66. reiptar giarnir grábugt tjón Gjordu 
ffærbar. meingi Dauda varnir bvína  fjón 
Dreyra tjarnir þulbu frón. 

57. VMnbir orga bjórgin blá Beljan fela 
jar viður Mifil forgar fjón bar þá Cab: 
i8 „borgar miírum bjá. 

58. Borgarbliðum helftu. vorn $rima 
beimar fýndu En fomu litib fífð í fjarm 
Sviftabi niður lanböin8 born. * 

59. Gárum úr þar blóð framm brantft, | 

Í 



49 
Bauð nú hauðurð lýðum Kanan múra hér= 
lið brauít Hildar ffúra vægbarlauft. 

60. Fólf8 ógrinni fyrir vat Frægbar 
nægð. er mifðti Þá í minni margur bar 
Mergb fem inni félli þat. 

61. Etrætin buldi baffur nár. Drjúgut 
brúgum faman Gtyrjar þulbi floffur it 
Gtabinn huldi moffur blár. 

62. Borgin ffjálfa þótti þar Þolbi 
folbin býnti Mílu hálfa vabin var Bel í 
fálfa benja mar. 

63. Bið fjorgalla veðrin finn Bar af 
bara meingi Gtaðurinn allur inntefinn 99. 
ftráfallinn lýðurinn. 

64. Gullið, tróninn, gérfemar étf ab 
tetta mundum Getft á tróninn fjóli þar 

- Gigurtóninn þvellur bar. 
65. Mirða tauðum var af ná Bollur 

allur þafinn Hilmir baud ab boggva' g 
afa bandu búfum frá. 

66. Daubra lýba hofub hann Sátt og 
lágt uppfefti Gír til hlýða belft það a 
olina prýða þar með vann. 

67. Ýerðinð floffar harblindu $ttiibir 
munbár elba — Meybómó þoffa  þrúð- 
guðu — Þar famt noffrat bertófu. 

68. Ghalfteina ftrgnd hverja Gtillir feiblu 

A á 
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Æjgri Þvfngud meini þánfanna Peirra ein 
var Betifða. 

69. Geirð þá htfðin grimbarlig. Grand: 
abi lanbBinð meingi - Moffrir flýðu" og fólu 
fig Fyrbtir blíðu grunar mig. 

10. Þeir Í feftu fylfnum tó Fjær og 
nær við ftabinn verra meftur hermift þó 
Qerta preftur- arúlhó. 

„71. Gelifó með blýrum hang Íeljar 
elið ftránga Gvipti ró og fjdrinð fanð 
Blóttinn bróg af allann flan8. 

72. Gét á herðum hofdu þeir Ýljódir 
móður fína Greið var ferð um grænann 
teir Glebi fférðum bróð ef bepr. 

-- 78. $lótta fund var lagd í lóg Qaung: 
um gángi meður Komuft unban útá Róg 

$Drva lundar byggvir nóg, 
„14. Ólaup þá reifu rénudu Kunnar brunna 
mána S þjargarleyfi banvænu Byggbu breifi 

. Ðarínu. 
16. , Hanba tobulð hrund elfa „vílu 

bæli laga: Mjift af tabu móanna, Mofa? 
og blöðum eifanna. 

76. Gift af ætu féffft- þar {leir Enn 
fáein fmdleg epli Þar ab gjætur gáfu tveir 
Gróu tætur jurta þeir. 

71. Einn hjá móður finni fat Evángur 
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lánga baga Hinir óbin8 ynnu fat Eptir 
tróðu róta mat. 

78. Gfeiti boga vanta. vann Míft og 
fleft bvab þurfti Gýnarð loga freit þverr 
fann jarð nær toga gjóreiðbann. 

79. Krefur Fvíbi frændur {far Bátt því 
mátti gleðja Gelifó ftríba í finni bar Gorg 
fyrir blýbi gullreimat. ; 

280. Leibbift biðin bræðrum hjá Borg 
með forg réð hitta  Reitadi ydin audð að 
gnd Eptir liðna baga þrjá. 

81. Margt er ángur manna Fyn Misg 
forlagum bundið Með árángur mótgdngéing 
Margur gángur forgéfin8. 

Syrft lýfir fEðldið fotnudi, útaf fnögglegu 
hvarfi bragar guðfins úr ljóða veitflunni, þar 

eptir feigir frá fEýnandi vagni, fem Dreigin af 

einum fvan, Íeið niður frá fiyunum, Þar í voru 

tvær gyðjur ttlæðdar miflum  geiflandi ljóma, 

en þó fvo ólífar fem Venus og Bellong géta 

noffurntíma utmelaft, við hvetja fjón, brage 

Ímiðurinn, varð mjog frá fér numinn, en vegna 

Þefs, að nú bófft forgar= og nærri bana = efni, 

kt Bellona fyrft lítið á fér bera, en Venus — 
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innteðin af áftum Derfónauna= í fogunni — 

taladi Þyðlega til {Edldsins eg feigir bvarfyrir 

Óðinn bafi burt farið, djamt lýfir vanmxttí 

Þragfmiðsins, til að yrtja. verðuglega, títaf fyrir= 

tefinni biftortn, því lítar Virgilfnfar, eða Öviðii 

befou átt að tafa {lítt fyrir fg, bún gétut um, 

að. Oviðíus hafi — með miðla félar báli —. 

fámið væði útaf Díranms og Tifpe, í lífu til: 
felli, em einginn af bimiuBium bafi Fvoæðið num: 

„ið, utan Þær báðar, og feigir (Fálbinu fEyldu á 

beiiðut, að fnúa Þvf úr latínunni á Jslend{E ljóð: 

mæli, og Þylur Evæðið allt: áfram, fem {Edldið: 

fetur í Þennan manníaung, og Þann áða. 

Kýman þendlar um forgir Selifós, bans miðla 
Ejærlei og ebalfinui, famt neiðar jar nróðir- 

bans og bræðra, og lofsins hver bans ut: 

væði urð 

Þriðja. Kina. 

, Meitflu fpjallum verða lýfa verfin: ftitbu 

Setjan fem var hjá ofð fórðum Svarf nú und, 
an 2 áð Borðum, 

. Blifum, varma Breytti? eg. víðt um. 
hauður Gfémtunar af ffortí -gjæða 

Etýja veldis eing til hæða. 

3. Gðlar geiflum: vafinn. vagn „og. vatt 

a 

ILL, OM AR 

ERROR NR SEN 0 
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týru Qcit eg undat. ffýja (faum Ofunda til 

mín rétt Óvotntti. 

á. Baninn vanur vagninn róg á vinda: 

Bjölim: Bagnadar með fagutgala Frekar þó enn 
tjá um tala. 

5. Lift. fem milli heims“ og. Helju Íofdleg 
fféyna Mégnadi? eg fit bírr máttar loppna 
Deunninn tæðu til. að“ opna. 

G. Etti helbur folds af fjötrum albin gat 
eg. Mínar fyornm“ fært út fætur, frábær var 
fvo glanfinn: mætur. 

7. Gégnum bjartar“ geifla bylgjur Guða: 
ljómi — fein af auðar! eywin tveimur áð 

flífar -fæðdi. Geimur. á 

8. Eýn á hverjum fat þar féól með fómant 
tgúar S ljómandi ljófa vagni Lift - og fólir 
gtifla magni. 

- 9. Qífamang eg. Íltið víð? af. leiðti  freppu 
EGálin. var fem vyðjum foppin Bæti: frá. og 
auð við froppinn. 

10.-Eing og: hún Í bíminbúa hópi raunar 
Berið hefdi, og. ætti einafi: Umgángaft, og 

„Verða feinaft. 

'4t.  Mifið: hafði eg! metið heiniðing menja 
teinur: Andinn: meir þó: hné: að: þjó Simin 
búa. fvennfólfinu. 
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„12. Mag Ólífar mér  Þæt fýnduft menja 
breffur Eingla fem og ára floffar Eins og - 

„berma fljóðin offar. 

13. Par fem gyðjur geifla ftrjáli elæftar 

fátu Dunur Þeirra — vel hvað vitum — Bar 

blýgrá -að yfirlitum. 

14. Fólu fvípur "fólffu géð og freft Þurr: 
lyndi Mijag var bert á menja grundu Meður 
áftar fnaudrí lundu. 

15. Efémtan hafði hún" anftygð á, en dftr 
um Batur Glaðdift meft af gtrimbar þótum Er í 
gegnum bora Þjóð með fpjótum. 2 

46. Seiðt er henni. lif fem heilfa“ og luffa 
- þénar Ann þeim helt er hel að brunar Sóvet? 
jum þó án meðaumfvunat. 

17. Morbuð hét einn maftar herra mifið 
- ffrángur onum Éfnnd var þún af meingi Seita 
mát hann við enni geingis 

18. Bellóna hét náða nauma niptin. veiga 
Spinni - þrúði lóna loga Lýfa færftir mundu 
voga. A 
19. Gleði og blíðu geiflar {fínu gullð af 

nannu Lift og fagur „jói funnu. Leiptrar inn: 
wmn glerin þunnu. ; 

20. Eiffulegaft  áftar -hjárta úti vaungutm 
Úugnavíf og varir fag Barmum lýfti Í file 
finningum, 
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21. Gínð og beimdind áftar neiftar allra 
Einda Gaman þar í einum anda Eyu Íilði 
gullínbanda. 

22. Benuð heitir. gyðjan glæfta alað í t finni 
$leirftir herma fróðir munnar Gæðd af líf 

náttúrunnar. 

23. Allur varð mí andi minn Í einum íta 
Máls þá srfar flugu. fljótar Fram til mín af 

vörum fnðtar. 

24, Mið mig fagði hún! vertu brej8 og 
vær í {fapi Óðinn Þó fé héðan Hlaupinn - on: 
um þótti vanta" Í ftaupin. 

25. Protin vóru efnin all fem áttu við hann 
Sðerfaungvarnir herja -faður aga lift og Baul: 

| um taðut. 

26. Megar áft og ángri Blandað er É ftaupin 
Y byr mun áfa Deottíun Ílaupa Dýrt vill, 
hann ei fvoðban faupa. ' 

27. Þú ert ei Heldur Þar til fær á Bandar 
| ffálir — Svggnum til að fvala fálum — Geli: 

fóð að blanda málun. 

28. QEttu' af þefðu efni flífir ytfja Brægi 
Eins og. forðum Dviðluð Eda frægur Birgtltuð. 

29. Gá fyrr nefndi fálar háleif fanna meður 
Dýramuð og Tyfpe, tjáði ilfellin og ljóð 
af ffráði. 4 

3 
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80. Einginn nam það  óðar fmið. á efri 
láðtrm Utan við fet víð Þig ræðum Bandi famt 
þó fylgir Evæðum. 

"3. Lýfir Bragut - Íattnunnar lyft órýngu r 
Dæmdur varffu" af Valdi Þúngu Benda Í ljóð 
á þína túngu. 

82. Qáttu fjá og lær þar af að laga brægi 
Dulið ffal þér efnið eigi Er það rétt fem 
fram eg. feigi. 

33. Við þann múr fem minda nam bin 
„maftar rífa Babilónar — fynda fefa — Gemiramið | 
lofta frefa. 

34. Tveir Borgarar Timbur húð — með 
tvinna eyum — Attu fér — .og feim að dreig: 
inn — Eitt við múrin hveru meigin. 

85 Dunut bjónin áttu fon t æffu blóma 
Dtjúgum - varinn bygða frama Dóttir hin, á 
aldri fara. a 

86. ann Pýramuð, hét — enn Sifpe 
brindin- -feima - Qaungum Barna  léfu gaman 

Qjúfar áftir bundu faman. Et 

37. FÆrnum þroffa elffan meðut aldrei náði 

auga feig Í teyggu = geði - Trúlofuðuft! enn 
hvað ffébi. 

38. Elffuðu bjónin Bornin blíð í befta máta 

vita, 

' 

Þar til áftar úngann íta Hvarlega fringu | 

Án 
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i 89, Má! fót ein8 og földum Elafa Fafti lýð: 
it ::Ofant heita SR fuðu gr báli fapp: 

tendtuðu. 

40. Gang úr vormum sjatífu ofni - gneift: 

um lýfur Áryggðum landinn heipta teifur Ívar 

við endti barna leifur. fa laa 

át. Gyrirbuðn foreldrarnir framar báðum 
Aftar mof um efi tíðir Ella refjíng harð 
á firíbir. 

s á2. Hnnilofuð eptir Það fem aðrir fángat 

Botn þau í voftun férdngri Marin gleði mett: 
uð ángti. í 

43. Þá fór líft og Þegar elfa þreifa 
E€undi Þægt af runninn ollu landi satðata 

Beljar óftaðvani. 

44. Svurfi máttu fjón eða fvsrum a 

Eoma Fundu þó með tíð og tíma Tendtaft 
framar  áftar brýma. 3 

45. Gyrt áminnfti, mútinn var í millum 
Þtíja Gundur fprúngin fvo til fifa Gá í 
gégnum vífu- þvíja, ER 

46, Það var fvslun Bjáðu géði þeirra Í 
beggja Mið þá tifu laungum liggja ýtir“ 
Þegar fíft að byggja. 

4. :Piktin olli þau ei gátu þeim {vo nægji 
EEstið fvgrum faman feigin Gitt var múrging 
veru meigin. 

Ek 
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48. Kúptðuð þó unni mstgu foma feiti 
Gegnum Þefða glyrnu ljóta Er géff þeim inn * 
tíl bjarta róta. 

49. Eitt finn var Þar einginn hjá Þeim 
innan húfa Því nam áftin fljótt þau fýla Sag: 

ut láta famtal vfja. 

50. Endurnýað. -teygða - talib tófu flétta 
Pat með — gibin þegar fátta PMyggur værðir | 

innan gátta. 
5í. Gfyldu? ft eini læðaft út um ligna 

grýmu SMángað fem ei sttaft amann if hjá 
ftórvi Eoma faman. 

52. Mætfta bíða mannfaungð má að mæla 
fremur Þann um teiju Ýrauta tíma Því nú 
byrjaft verður Síma. 

53. Gelifð leitar elju grátinn fjóar funa 
Milli baubra lýba lara Lifa gégnum blób: - 
ffraumana. 
54, Blób í Fálfa víða ftortin virða breyta 
 Súðum í og innan múra Erfið gjorbift 
leitin fúta. 

09: Engar bættur bhræbbift þar né 
heipt óvina Gfeytti lítib lífi fínu Qeitabi 
freft að vífi fínu. 

56, S finm baga lét ei linna leit um 
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ftabinn Rorgéfin8 og furðu móður Kann 
því fína barma bljóður. 
57. Gárar féll í forgir halur fviptur 
"yndi Misg abþrenngbi mæbbum anba 
Megnabi traubt á fætur ftanba. 

58. fibibð fumar lífa vetrar lýfti fomt 
Ballinn prúði fagur lima él ei fylt að 
bræbra fima. 

59. Snní ffóginu þar fem þreingri og 
þiffri var hann Móður fína bræbur báru 
Bjuggu' um líft og faung til váru. 

60. Rifðu þar við Fulda from og fval= 
ar bhúngur Gelífóð vard forga flreingur 
Gár því meir fem vardi leingur. - 

61. Hungvu fínnti, fig á fætur fíft nam 
braga Bræður hang ab bæta frega Báru 
fig þó mertilega. 
„62. Þannig fóru þeir ab Benda þunbi 
ftaffa ann á fætur heift það loftfar 
Sorfd' á þarna er móðir otEar. 

63. Qeinbi" ei áftin laufa balburð ljúfa 
finni Blu því fem orfa unni. Xð nam 
hlinna Féllíngunni. 

64, Qybu tímar til þefð barbna tófu 
þrautir Rramar effért féffft til matar 
Biolgar hitt, fem líti glatar. 

69, Gelíló nær fá nú epmbir finnar - 
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móðir „eimti" á eintal bræður báða Bað 
"Þá fjá hvað er.til.táda. - 

„66. Bil ab.:bjarga. móður minnar mæta 
Aífi Gem „og yffar víftr án vafa Bil.eg | 
{fulið táb mín bafa. 

67. ræla „faupmenn þrafa hér vib 
þtumu linda -Mýfomnir frá  nordurlonbum 
Mægd er hafa gullð í höndum. 

68. Annar með mér. firor til ftranba, 
flýri gaungu Ýugnaft mér að beita fíngi 
$fíð mig þar á boðdngi. 

69. .Geljið mig þeim beft vill flnrurð 
„brúfið. fíðan. Berbið handa minni móður 
Mun þab véfur fordi.góður. 

| 
70. Öryabuft barmar bang vib tal, og 

eldur vilja Bæti fjorin bitur helja Enn 
bróður finn í þrælbóm felja. 

71. Gelífð lítið finnti bænum finna 
blýra Eafarlauft ab túni þat Eil fig bjó 
með gleði fara. 

12. Æhelovi þó tregur slefi færir bába 
Svlgdi folu fram til búða Bann ab máli 
teffa prúða. * 
78. Daþómaið hylmir hafði banblua. 
Rranffra Þar - innleidt. og einnig  Enffra. 
lak og fleiri orður endar 
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74. Qeiytu þeir. ab fyllir fánga. furðu 
marga Qinna feingu týrar torga ala við 
hann innan borgar. 

76. Æbelovi finn Brögnum barma baud 
til fólu Qofð Fom einn fem frægann foli 
Brit vétta hundrað hali, 

76. Bilbu bræður. velta freft um vitffu 
eingi Ýlabnir mebur þugraun ffránga vurt 
þeir ffuli' ab þefðu gánga. 

11. 4 fomu fundu brand {ér .blib 2 
heyrnar bergi Rúður bljód, fem undrum 
orgar Fnnan múra Gabiðborgar. 

78. Ýrópari einn þar eptir teib frá 
gblíngð bollu Mebur hljóðum horfu fnjolle 
um Órópat fvo á frætum ollum, 

„19. Drottnari heimóin8 Dahómaið bogl: 
íng tjáður Wjagur Hundruð lofar lóðum 
fýð af brenbum týnar glóbum. 

80. Ývurjum fem að fér þann færi 
Íynda gaurinn Gem í nótt — þá fætt:um 
búri — Gjóla var í fvenna búti. 

81. Dg effi fyrr enn undir bag, þat 

út nam laumaft Þó vorninn hafi vondum 
amab Maftin gat bann ei handfamat. 
82. Gem nú beyrðl Gelifó ab fooðdan 

anbi Óeitið var þeim bjorfa vjóbi IRA 
næbi glæpa JE 
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83. Mið Æhelova týrinn bauga talar 
Þannig Glíft er harba móbur minni Meir 
enn nóg í bérviftinni. 

84. Gumma þefði, fem nú býður fenbir 
- taga Er þó forbi ærið nægur Yffar þrigg: 

ja lífð nm bægur. 

85. eg vil vera fá hinn fefi feldur 
heli Þú falt tunnur bráinð bóla Binba 
mig og færa Gjóla. 

86. Geig þú hafir fofanbi mig fvona 
fængab Kit að beibra milbíng  meingið 
Yebur ffyldu hlýðni geingið. 

87. Bbeldvi fem fognud felbi fylltift 
harmi Gagðift ei ófefan barma Gelja 
fram á beljar arma. 

88. Unbanfærið et gafft von þó um þab 
fveini Gelifó býtir blofða rýnar Binba 
lætur hendur fínar, 

89. ét fvo fánginn flytja fig til fylfirð 
hállar Botin fóru fyrir ftillir Fundinn 
væri meigja fyillir. 

90. Þeingill eft þar um frétta þurfti 
tvifvar aldin þúngri beiptar fveifu Heimi: 
abi runna tjarnar eyfu. 

91. Rofbing vild" ei líta bundinn laufa 
reynir inn með þíngum, hugar pínum 
laut að {fýla barma fínum. 
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92, Méb Thelóvi ræðu fenda reiðum 
hara „ét Eom eg með“! gjætir geira 
Gat þá efti talab meira. 

93. Gvarið greip nú Geliló og. fjóla 
tjáði Gafa bólgur er eg ydat Ei ab eius 
biðft þó friðar. 

94. Þefði maður minn er þróbir mig 
- fofandi Bann í bag, á fjolnerð fvendi Háng: 

aði batt og bíngab venbi. 
95. lýðni og vyrding við þín boð 

hang var umbyggja Únbir þofud ei nam 
leggja thrópanir þinna feggja. 

96. Greibbú honum gjaldið flrar ex 
gjordir lofa Tregbulanft án tálð og vafa 
Æil þejð mun bann unnið hafa. 

97. $ylmir (ætur, hundruð fjagur hafnar 
funa 260, afhenda byrbi fleyna Hann. vids 
tóf þó Fénndi meina. 

98. Ængti Fvalinn hraðt fvo bljóp úr 
Silmirð tanni Bifð um barmann líf þó 
linni Qýta framar aldrei fynni. 

99. Gærbi hugann Gelifó hann fvo 
við ffilbi Og bang. baubinn vala falbi 
Seyptur var meb þefðu gjaldi. 

100, Þannig marga færir forg um finnu - 
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flóbir Lifa „glebi "tæfar :tíbit a að hugga 
fáft um þíðir; 

SMannfáungurinn er frambald TatínfEn bift 

otfimnar Í Þeim Þriðja. fem og fvo endar æfin= 

týtið. af Píramus og Tifpe. Kýman  góur unt 

borðuftu reynflur, og fýnilegafta lífsbáfta, Seli= 

fó og Berifst, Þeirra oyað og ftsðuglyndi, famt 

óvænta frelfur — og meftu náð Dabómais Fóngs. 

Sjórða Ríma. 

Wnnfaungs drýja mál eg vil YMTærðar 
lift upp níja A eg Tijpu til Tefur 
ER 

„ Mæðu Beggja: tæffrið fól Mó þó nanma 
en Snnan veggja grýma gðl Galdur drauma 

meingi. 

3. Lánga biðin Þeigi Þeim Pæadir Fárfír 
ar fendi Pot mjag yðinn byggju beim gi 

áftar brenni. 

4. Keifar Þjólið Hyggju villt $vtlb ei parið 
finna Eifar {fjólid, „Áfugga. fylle Efyldi fnare 
aft finna. 

5. Pefði tjáda eifin eim Epla blómið | 
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beltum Gtóð á ládí Hlabín brein er með 
fóma nýtum. 

6. Leingi bíða, boða fúr Breiffri fálu 
funni Zifpe fíðar  atfar út Undan  ftála 

tunni. - 

7. Eifar gánga  gjarði til Gétg í víðjum 
Þeigji Stætflu ftránga brings þó bil Hlaut 
á miðjum veigi. 

8. Þvert á leið fyri lynda hrunð tjón — 

frá brápi nauta — bljóp eitt ffeið um hauðnu 

grund Bamladi tápi Þratta, É. 
9. Kittlínnm  fleigði" á fuð hreint - 

ræðflu blafað fvendi Gaungu teigdi fveif „ór 
feint Evo til bafa vendi. 

10. tlpp í topp á einn tré Ing að linni 
tjónið Stoftum froppi lifraði. Syrtilinn finn: 
út ljónið. 

11. Syrtíl farfa vtffinð vann — Bett hvað 

fýni tjóngin8 — Unda Tarfa raf er rann 

Dauð um trýni ljónging, 

12. Drófar felður Breir toðinn Dual“ um 
gatna veita  fjónið heldur áfram en Eptir 
Vatni leita. 

13. Qurar víra brandir fér Svíls {vo 
tafa leingi Mar til dýrið ólma er Úm til 

Bafa. gengið, 

14, Dýrib Erufi freins um haf Stíngð og 
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„ byði ilja —Þýtamuft eins vill af Efnið 
líður ffílja. 

15. Bif? ei Hreingur örðfar til Dval því 
mat { lepnmm ilt fvo geingur um ab bil Er 

hún fat Í greinum. 

16. mifars eið í haufa flá Hafði týta 
„ bjóður Gtefnu eldur grðigt á Epla — hvíta 
— móður. 

17. Gringg ei tit. úr huga géff Hjarta 
fjær fem lyfti  Qvurn þann fvifi Í fáng er 
féff Baðmadi, næt og fifsti. 

48, Kftin varma læða fvift Knúði ferðum 
raða Par til harma breið bift  Sonum 
gérði ffaða. 

19. Srugnerð gnaða yrðir ni itti fitti 
vtfsing Blóbi roðinn, jjónín fú Eelbir mirðti 

fsíns, 

20. Plan ftfngur — Írngða heit Ýreiður 
gamma grín Par í fríngum lífa leit Sjóna 

bramma fgrin. 

21. Grunduð bjartans órðá orð Örbið tjð 
án vafa Mundu bjarta Borða {ford Þorðab 
ljónin þafa. 

22. Horgín fyrrti fognuð onð Bolnuðu bleif: 
ar finnar Bífðins Eirtil hreif í hand Og hljóp 

„til eifarínnar. 
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23. arna lenda lofðing vann Qanfa Þrá: 
inn fjæri Bildi enda heitið hann Múr þó 
dáin væri. 

94, Gú ofþúnga færði pín verða týr 
umgétinn Bífið únga vegna fín Mær af dýrs 

um jetín. 

25, Gtrárgann fotga ftífid fóf tila dóm: 
inn {fyldi — Meður Borga lífi líf  Gundi 
Gtjóma vildi. 

26. Bið þá hvítu blóma Bjart. Byrtu 
taftar víður Genn ónýtu fálar arf inni Eaft: 
at niður. í 

27. árið ftinna þróar þol Þrautum brinna 
megnum ára linna bjó á þol Sjartað ínní 
gegnum. 

28. Hárnadi ffýum ólmur á tnda ffraum: 

ut taudi Arnaði frtun forga fá Gata naum: 

út "Dauði. 

29. Enn {trénu Bilpe fá Ti ei grátið 
hvað fféði Srætflan tenud Þófti þá Því upp 
ftanda réði. 

80. Steifar linna beða bíl Blind3 um lén 

fvendi Eifarinnat téðu til Teinum {fúa vendi, 
ði. Eg bar að til elffugang WMtin togar 

brúði Þá opnaða Þjartað Bang Sinnfta boga 
fþúdi. 

ð2, Gtembi undu endað líf efa lundur 
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finni, .gteipti mundu €lóta fníf  Sírtílínn und: 
ir binni. 

33.. Lífging tjóni fauma fól Eá vað valda 

mundi Gtæði' af jóni og lénum jól Kvol: 
át ffjalda undi. 

34, „Mát fo tónar Íringa að: Íarmó af 
nfýfi fanna 9! hvað lón þið eruð ffjæð AfE 
„og lífi manna. 

85. „Pó tildri fjón- um fviðtis. mey GifE 

aripþÍpora varnir. Mildari ljónum eruð ei OEf: 
att fotelbratnir. 

36. „yBerður Þiffja Þar víð fparð Mægð að 

aroffar mundum Gat „ei yffar beiptin harð 

„óðamlað offar fundum. 

37. „yfeyrið ljón og heyrið menn eytið 
„feður, mæður „Seyrið frón og þímininn Sjarts 
watt gleði ræður. 

38. „dú er ángur offar ffillt Afar (ál af 
stennum, Mú eru fánga fjótvin Íþpillt Faðmlag 

níálar Eénnum, 

39. „tú að ftilltum fugarfreff Ívtutr 
fet við amar Offur gilltum blóbó á beft 

séðrandur vígi faman. 
40. „títt á hifinn, bigg að jarð Slýenr 

nett vóg að gáðu Gtjarsur bif og bjórgin borð 
nÐijottin ljóð það fjáðu. 

dá, óðelgir vottar verið að Bor trygða 
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mEandi:: Heyrnar „pottar byrði þab eima já 
nítygða: Landi“. | 

42, Etfért framar orð hún vað Annarð 
Vegna þagdi- Og með fama {ára nað 
í gégnum lagði. ) ) 

43. Gtjornu "grana grýtt" á váng Géðð 
með varma taman Þeim andvana fell í fáng 
Bléttadi at:na faman. 

44. Með Þeim hogum brfnga bríf elján 
bregft að tatha % faðmlggum funtin líf Feingu 
legftað fama. 

45. Eifin. bjart er áftarfund Yfir mændi 
tandum Bað alfvgrt á famu fund Sem út 
fprændi Dauðum. 

46.  Srygða ffarti {frýtb hún var — Gfatn: 
ar- undur heyri — Allan fvartann dvart bar 

Upp frá fundu. Þeirri, 

47. Óvidíus effi fvað SEfintýrið fremur 
Meannfaung {ný eg ending. að Efnið Býra fémurs 

ÁS, Bar í hófi greina gall Gé ónaub- 
uglega Þar Æhelóvi bljóp úr holt labinn 
auð og frega. 

49, Gílifó — hljóður herma fÉal Horna 
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blandið grana — Bunbinn ftób Í fjóla. fal 
Ginn þreygjandi bana, 

50. Gfipar fángann þeingill þá Þrælar 
leiba vildi Svala þángab eingið á Er hann 
beyda ffylbi. 

51. -Bobum hilbíngð hlýbni tér Heiptug 
glbin fáta Burt fvo fylgdi vigra ver 
Bopnabur fjalbi bára. 

62. Gfyldi brenna bauga tjóð Bublíng 
frá er frafdi. Tatra fennu lifa lóð Leigið 
þá er hafbi. 

58. Gryfjur tvær þá grafa lét Gilfi 
fára reiður Milli nær var fiogut fet Folt= 
ar ndri breiður. 

54. Ytti bauga bjart og hal Brenna 
fitt í hverri Sjærleitó fpaug þar fulua fat 

vol ei bittift verri. 
; 55. Motfur vendi þángad þá Þvert 

ef bifa götum Báru hendi brauftar á 
Yitab bit í fetum. 

56. Meir fvo bhrelli hefnbin fvit elð 
við leifinn fjðann Æ þan bellift ofan bið Á 
Elburinn fteifi neðan. 

57, Selifó ftóð þar þópnum hjá Horfi" 
á tilbúnínginn Gefa. fljóbið Hutt var þá 
Kram í bræla brfnginn. 
„58. Bvlgbi veiga vænni brú Bopnabur | 
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{fari venda Gfylbi feiga nógum nú Maud: 
um þar afhenda. 

59. Gelifó leit d feima bil Bjá! þab 
var Berifða Meyjar heita mundi til Mab= 
utinn ftarir hifða. 

60. Barftu fvona frygg og trú — Balar 
hann þá í bljóði — Gift er von eg finni 
nú Gómé fmáu fljóti. 

61. Bor þá treigja gjorbi greitt Glæfta á 
mey að Eyja Bild" ei feigja neitt "eba neitt. 
Mema þeigja og beyja. 

62. Kunbinn nauba fforpu fil Efoba 
lýtur þanninn Bunbinn bauba bæmbann 
til Drófin lítur manninn. 

63. Fnnra beið með eingann ffamt Afi: 
in faft í {forðum rygg og teið til fiðla 
famt Gvona faftar orðum. 

' 64. Grimmi fjóli, fjeft það enn Gift 
þér vefur leiða fýfur fóli mæta menn 
WMeft ófefa beyða. 

65. „Bræbin gretta fvo þér fjá Gann: 
„leifó bannar ffðmu Effi er þetta feggur 
nlá Eem ofð“ fann um grímu. 

66. „Glepptu agnar elda ver Orfof 
„tæbu minnar elju fagna eg fem er Dffur 
„bræði þinnar. - 
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67. „lubs hvurr baldur. ofð hjá var 
„Ei ffalt fá ab beytra ST frálð apalbur 
ifenbi fvar Gelju bráinð „leita. 

68. „nbir bláum ftjarna ftól Gtrar þab 
„anna bæri -Djarfara má ei fínna fól 

2 yðleirft þó fannað væri. 
69. „Heimffu þý á hnifarð mey 

„ýrefti brýir lára Gvo með lýgi fvífift ei 
„„Sefann frýa bára.“ 

0. „Bárginn boga fveigir fig . Gefann 
„viðurféndi Rigum vogar villa mig Bondffu 
„íniðugt fvenbi. 

„og þú ffjæfjan ófarjæl Eitt það 
„tíða fEylbir WMyrfra ræfja mof við þræl 
„Mig ei þýðaft vildir. 

12. „Srdfóug „aldrei tófftu mót Tians 
„út blóma mínum ugar baiðin bheimfta 
„ínót Ýafnabir fóma þínum, 
78. „bling  vífið anfa fer Einurð, 
afeefa meður Ad eg lífið láti. þér Qund Ós 

 míefa gleður. 
74. „nun bjarta nætir ný Mei þér 

ifarð að feigja Mibur {fattar ánauð Á 
 ntulauð að beyja. 

75..„Minnft af breyti minni bygb Mig 
„æt gipta þeffi $Dbrum  beitið . hefi eg 
nttygð langri ffipti' eg efti“. 
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= 16, Gfiffju. fólin fEarpfinnug Stiolbúngð 
nærir bræði Það om fjóla fíft í 19 
Gaflau8 væri bæbi. 
„1, Bold sófrínu brjófti - frá Bublíng 
máli ríður Qeirið mínir sei þá Þau sí 

bálið niður. 
18. lb að vanfa verti ber Bata ffjálf 

'og Erýfa þó om ftanð á bilmirð her 
ann og fjálfann lífa. 

79. Einn blaupanti geira griet Gamall 
þángab vendi Beint hvar. ftanbda bundinn 
fier Beim og fángab vendi. a 

80. Mauba móður náms um búr Maumla 
-ftóð „á beinum HKauba Hlóbið ólgði úr 
lg lóða fEeinum. 

- Gátum bræðbur flótti for Kólf8 
í Fa fara Rjár fem glæbbur ftángi 
ftor Gtjafabi þegnum hara. 

82. Þreytti hvatur hlaupin borð vild: 

| sir vill.ei þiggja Unð hann flatur féllá - 
 jgrð Hánganna mil" og tiggja. 
88. Mær að anda þrotnum þá Þreingbu 
neydar þviður. Gár ftynjandi' foo nam tjá 
Gjóla reiðann viður. 

84. Bót á viltu hér þú haf $eiptat 
flóði þínu Sþefðar litlu af fífi og 
blóbi mínu. 
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85. Teg er fá eini fannut að fet Got 
ef mætti falla Kalla" eg brein til ræbu 
rof Rof fem ættu falla. 

86. Þegar búri þjóðin frí Þénti vitð í 
lábi Svenna búrið eg Fomft í Dg Bers 
ifðu náði. | 

87. Mín er bóttir fvanni fá Gaflauft 
offur belju Wild? eg bróttum veiða frá 
Hæna Foffur felju. 

88. Draums þá njórum fogttum ferð 
Gveipabi fjalarð brúbi Utaf lÍjóra ljóna 
Evert Qeiðb' eg fjala þrúbi. á 

89. En þó ftillt með ótta Fjor Afram 
teyndum læbaft Battin grilti flótta for 
Bram Í leyndum flæbaft. 

90, Rerbin á var ýtum bráð Mb ofð 
þrínginn ajotdu átu frá mér nettri náð 
Mabur8 bíngja jotðu. 

91. Beigdu fjendur bunbib fljóð Bolg 
var freftur feldur Got ei hendur glbin óð 

MC mér feft að beltur. 
092. Hugar þref með hlaup öfmá erbt" 
eg föllum þeiginn Um mig léfu gi 
þá Logar ollu meiginn. 

98. Ei með þefsu þræla -patf þé í 

greg mig feldi Sagla fféfður fór? á þá 
Btifud' úr nofum eldi, 
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94. Þefði fjanba flogb ómjúl Kúlum 
anba fpúðu, jarð í bland og bagla fjú€ 
Óreifið andar gnúbu. 

95. Þó nídingum nábi'g frá Mæri 
fyrúnginn þrotinn Ólaupa þíngum hraður 
á Hoggvinn ftúnginn fÉotinn. 

96. Ketleg fvæta faldi fýn Sætur all: 
vel bugbu Loféins þrælar miftu mín Mig 
þeir fallinn hugðu. ; 

97. Morgun gjæjum eg bar á Mb því í 
hlera fEylbi Hvab vid lægið ljója gná ýbir 
géra vilbi. 

98. Bífir fil um vopna Þing Beaku. 
þjóbin géri Mitni til ad fatt eg fýng ár. 
mín blóðug veri. 

99. Bófa þunbdur þagnar Írabt Þó 
meb byggju rífa Margir fundu' hann fegbi 

 fatt Gjálfur tiggi lifa. 

100. Gtygbin aungvum of óbæl Drfar 
- beygir títa Engð er laungum figurjæl 
Eem að bygbit ftýra. 



46 
“ 

í Syrft lie mannfaungurinn þánta bhiftort= * 
unnar, þar næft erindi Þeirra tveggja gyðjanna 

Vennfar og Bellónu, fem getur um { Þriðja 

manníaung, fem er YMítologiftt býlæti, tilað fé 

fambeingi beggja æfintýranna, - 
Rýmant lýfir: ólítleguftn náð: og mildi Da: 

bómais -fóngs, víð Selító og Berifsu,  famt 
Þeftva luttu og. farfælð, 

Símta  Rima. 

AG tan mín var áftargjatn Að því meg: 
ið hlægja Þá var jeg efn og nnut born 

Enn er eg barn og jæja. 
2. Gamt ei gét eg fagt af mér Eco Það 

neinum Hugi ett og {att a áftin er Y lere 
una tugi. 

3. Þar um feigja bó eg „eitt Þori noffs * 

utn veginn Áún er mönnum „miðjafn veitt 

Misjafnt tífa Þeigin, 
du $ún et blönduð háffafemd ún opt 

meingi ffaðar fún eptir því þlýtur fremd 
Svar hún nemur ftaðat. 

5. Eumir hafa elffað auð Æðtir brýfur 
Eraga Moftrir Delta, húð og fanð  Áinir vín 
og aga. 

6. ZÆfin mun þeim ala hrygð After miðs. 
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tr fetur Þar fem eingin ebla dygð Er eba 

Bi getur. 

„ gríð mjog Þeim illa fer Aft er binda 
féri Pi það fem að alltí“ er Eing: og boði" 
á fferi. 

8. -Dhygðin fíft Í bafli bráft Þrírla bylur 
víti Sad er víft að ærleg áft Altíð ilur lýti. 

„9.  Dygðug áft er æ Þefð fynd — Ef 
bana vétt þú metur: — Að Í varg : am bat: 
wréing. ún ei fmogið. getur. 

10. Þín ef aftin Þeim að fnýft Pig frá 
rójemd beigir ættu fear emm bata fíft Sér 

eru. milli veigir. a 

11. Pó að át þú aptrir þér Drqu ffapí 
fýna Berma' tjbarmi orminn::er Annað. enn 
merja og pína. 

12, Sjærleifð feta feril hú Fyrir ótal glep: 

ut Torttygnim Það eitur er Aftir mei fem 

drepur. 

13. Margta vill í meining fldft Met Þar: 

flt af ftandi Að dúfa {óla bygðug áfi Dag: 
ga fé þverrandi, 

„14, Gamt þó meining fú ófín Ee. á veigi 
Bálum Sun ljót er lín týft Í áa: 
trálu. 

15, Aftiv, frogð og óðygð ftríð Og allt fem 

' 
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fénnf' á Berið Mtli það haf" ei alla tíð Era 
ið fvlpað veið. 

16. að er lífa meintng mín WMeærðar hér 
í Elauju Að þverr eitn lofi býru fín Hinum 
að Þaffarlanfu. 

17. Þýtamuð -og Tífpu  teygð Trauðt á 
tmafa víða Par var áft í þánfa bygð Það fá 
WMenuð bltða. 

18. Mátt? ei trjáa milli flíft Meingi 
l:íngur þjóna Dg aufa Einið áfta: títt Um 

Það fá Bellóna. 

19. Gorg og dítum famfara  Evaraði hels 
jan bráða Því bin mæta Deínerva Mátt ef 
teinu ráða. 

20. Þá nú fá að fona fór Gem ei vil: 
jað hafði Mínerva til matar ftór Með fé 
Senu  frafði. 

21. Paárnafð hærftur njúfum ná frundir 
fræntngg bóla Eo þar báðar fettuft á Etna. 

 welðifg (tóla. 

22. Guða Bóma tignar tal Tótu fíðani ala. 
Benus blíða hóf því hjal átund við orma 

dala. 
DR „ifpe. og -Mýramg tapið lét Trega 

„eelti þínu Gfadi vijð það orðin er Alta víti 

„inu 

j 
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24. yEtega vilt eg aldrei ann Að Þar Bómi 
„fnúum -Gfildt er- að bæta ffaða þann Gfopuð: 
„um jarðar húum. 

25. „Minerva fvo tálg af  Bbgð Miðlar 
nívötuim bandum Gfynfsm áft og djúp{ett dygð 
„Ðilft á Þlálanda ftrgndum. 

26. „Binur. minn -er Þefftur þér Par að 
ndeiðnum tómi Mitffu? „og dygð: fá vafinn er 

„innur að helgiðómi, 

27. „Eina dóttur á hann fér Ætíð Bygða 
stífa -Sún er teygg {vo heimur ber Mennar 
„fáa líta. 

28, „fðút - fér einn til áfta fauð Eyðir 
miðla Hranna Gá er maður ímafalanð Munu 
„bað dæmin fanna, 

29. „fðann. með  áft og Greint trygd Siýts 

„ut ftótt að vinna „Mann er gjæðbur hári 
„dygð ann et eðalfinna. 

80. „Oelifð um fagna tún -Gveinninn Einni 

„ilt fríður Enn Berifsa beitir hún fomum 
„etgu fíðut. 

81. mæÆlmaft þín ef teygða: farið Zeingir 
„hal og fvanna Dygða munftur munu þar. Með: 

möl beims Búanna, 
82. „Enn fo dygða bæmin ftór Dreifift með: 

„il fjóta WMenja í bríf og málma þór Mitið 

„teynaft ljóta. 
3 ð 
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33. „Mjag aflraunir margar Sveing Mann: 
uðómg Þrefið herða SMeynaft Ílýtur Áftin eins 
„Ef ab dygð ffal verða. 

B4. „Að fó Þreyngir þrauta ; fýf Porna: 
„tðt“ og fvanna Mærri mifða munu líf Meli 
„fyrir einu týtanna, 
"85. „Meira þó til meinbuga Mótlæti Þeim 

aflitur  Blóðug: hærða Bellóna Beggja lif 
„umfitur. A 

36. „Enn til lífnar Þeim (fat þá Denna 
„dóm a leggja Fortúna mín annafi . á AR og 
nltfið Beggja. 

37. „Bondum ffal og hilmir hjá Seipt“ Í 
„ttildi fnúaft. Þeim fo verði Þar í frá Pað 
„til appa trúafi". 

38. Seimóing þjóðum þefufja Ger Þab og 

dæmin fanna Guðinn hafa" í hendi fér Sjartu 
týtananna. 

89. Boldug hæða vífa ; Blóm Bitnuðu einni 
túngu  Búum jarðar íttu dóm Bjanaf yfie 
fúngu 

40.. Pétta titla Þjóð eg bið SÞánfa fót: 
we byrði Mínn fo hætti manjaung við Mein: 
lau gaman, yrði. 



óí 

41. Mærfta Míma tæbu fpioll Reyndi 

þar fem bari Preftfinð gtunbar ordin oll 
Ei þó breifbi fvari. 

42. Gilmir fób Í þaunfum þó Þætti 
"tttúleg faga amt -vib bundinn Gelifór Svo 

nam tæbu laga.. EA 

43. Geig ofð maður ! hvað þig bér 

Ývatti fvo til nauba Gaflauð faupa ið 
þér Svalafullann bauba £ 

44. „Ginarblega . bauga bor Bublíng 
fvarib valbi ÍD fín tauna folbu fjór Slárt 
og vétt framtalbi. 

„45, Einfum þad fig álfar bond Un: 

uftunnar færði Meban vifði ei þvurt ond 
Smbin bauga brærbi. 

46. Bræbra minna" og móður naub 
Mér fvo géft til. bjarta Líf mitt fyrir láta 
braub Seitft mér allvel {farta. 

47, Kurbabi margann fleins á rjóð 

Bleigir þundar bríma Gem boggbofa hilm- 

ir flóð je lángan tíma. 
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48. Qoffin8 eptir líbna fund — Loftinn 
byrjar anda — Kóngur á finn Fallar fund 

Kaupmenn norðurlanda. 

49. „bi erud Fjænit hvítu menn — 
„tvab þá fljóri fyrba — vurn þann hlut 

„fem er til enn Uppá hár ab vyrða. 

50. „Meft um varða þyfir þó Það ofð 

moffur feigi Rétt og fatt hvab Srlitó 
„idlfur fofta meigi. 

"61. ta fogtum á vart flan8 MHungvir 

fÉilið gátu var til vilbi vífir landó Byrba 

reynir plátu. 

52. Einurbar fá ei féff mift Ærib gáfna 
"brabur Þá nam fvara fr fyrft Sranfi: 

ut ebalmabur. 

53. „Met eg ati bolð á fund Bars Í 

in naúda fulli Tíu hundruð A lund 
ób. af rauba gulli. 

94, Lítið TR leiptur fjór Qeitft hon: 

um bdvel á 'ann Bauð því til ad hljóta 
bróð élt ab munbi fá hann, 
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55. Þó menn brúti brellur þér. 9 á 
beiti jotna. tónum Einginn bregur þó atli 

fér Annars fiff úr. fjónum. 

56, „Maðurinn tæpafi milbing tér Met: 
minn. enn er hálfur Gummi þefóa því af 
„mér Þyggja ffal bann fjálfur. 

57. það er lítið. þennann mann Þó 

sáð.:gjofum fæmi. Berifðu: fÉal. hljóta RIF 
wÝvurt eg gbru bæmi. 

08s,,„Burt f9o tárin ia gl Af þeim 

hverfa meigi Brullaup þeirra beim í holl 
"eld eg á þefðum beigi. 

69. „Sefælinga þefða þrjá Mriffta tauna 
„fargi Leibib. mínum fótum frá Spa að 

mióta vargi“, 

„60, ta: margra glabbi gíb Gístun fag: 

erinnar „Ýilmir ;géft. og þyrbin meb eim 
tit borgarinnar. 

61, Gelifó og ; tefla iff Steifabi fleitft 
meblati Beingu nú. ab lifa lift sigð Í vega 

leg fæti. 
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62. Gjóli ftefua faman réð. Gínum vilbz 

at monnum Blifudu tjöld og beftir „með 

Brimabi vín á fonnum, 

68. Gelifð og bauga btú Benblub áfi- 
at þræði Uppá ferfja fib #8 trú Gaman 
vígduft bæði. 

64. gét ei fforta óði þar fofðúng neitt 

fem gleður Evo ab nýu öl var Bytba 
íng auðin meður. 

"65, Gjóli bræður * fæfja lét Gelifóð 
eptir vilja“ Sérlíng við fi tt farar flet Sauð 
þá lífa ffilja. 

„66. Hagnabar fvo fundur féót ljótt af 
létti nauðum Eins og gjæfift álma por 
YA frá baubum. 

67. Sitt af fappi viífir lét yrbar 
glaðir fátu Hermt þó fíft í bþróbri gét 
$vab þeir brutlu' og átu. 

"68. ó ffal láta ljóða fpjall lófa veitflu 
fréttum Þorna fjáar Bylgjan ball ER TORA 
málð á Elettum. 
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69. Góma hylur harbt inn fog -Ótann 

fvo margri greibbi Þaban inná vambar vog 

Barma ffúmið freiðdi. 

"70. Matgur 'btalt þar mjabar fap 

Margur faung þar glábur Margur bifar 
margann faup Margur. fat slvaður, 

71. Batb nú fumum heilinn hjá Hita 
bampa framinn Aðrir ffompum fleiptu 
Etuttur er brullaupð framinn. 

72, Þegar vébir villu tey Bi bjá 
al og fprunbi Beft er ab hætta a 
leit $ærfi þá ftíginn munbi. 

78. Gtillt et fEárft ab geyma géb Gláumi 

frá þó fnúir „uraðu  albrei hérna meb 
Óeilsgum Einglum búir.. 3 

2 74, Látí hér við bvut annan dt á 
Follum tífa Þejð má géta vífir Van 
Beitflu þrotum lýfa. í 

16. Gjóli ffeintti Geliló -Gummu fri 
tjába Giban ffylbi' bann í tó a 
fði tába, 10} Í 
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„76. Gúð og. afri.aubð „er: þoll Atti 
bngba fjáða Gelifó fEylbi' og. ætt að á 

ZÆfinlega ráða. 

11.;Merlin gepmi minnið bol snilbi 

fóngð:. og bába MRoti  fvo. í náðum ot 
TMægtir Erafa fába. 

78. Albrei- hreppti dita -fpjoll Ættin 
baða fjáða Wnð. þau bana bylgjan. ol 

Bar til friðar lába. 

79. "Mú er faga „þefði þjóð Præbi 

mætbar glitubd „Uf  bálærðum letra e bi 

Qeingti var ei tifub. 

80." -Góma bæmi fýnir bjart Gigan 
prýbi vanduð. Þar „er ; bygdug jáltor en 

- Gbalfinni blondub,., 

81, Mótlætínga: menn um hraun Mijog 

þó forlag. brýfi Dygbin. er fín eigin. faum 

Enda" í þefáu lífi. s 

82, SMótlætið á: meban þér Miog er 
vegur“ fríðu Mtfallib þú albreí sofi Sig 
forði jó í 
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88. Djö þó hrefi þeimg um bý Óagur- 
inn rauna ffjæbur Gtilltu géð og gjæt að 

því Guð er fá fem ræður. 

84, Hó framar gángi. mót enn meb 
Mannlega firfbið  heyjum Bon og trúin 
glebji géð Góban endir þreyjum. 

85. D þann fógnub, ógéðð tíð Endir 

góbann hljóti D! þad Ýnofð við endað 
ffríð Eilífð fribar njóti. 

86. Beft er ab ftilja vondifu vib Ben= 
jaft bygba fafni „Stunda Elárann fjærleifð 

fið Qriftinbómð í nafni. 

87. Úmvenbun og yðrun fín Unban: 
má ei bragaft Eingin veit nær æfin bvín 
UÚður þarf ab fagafi. 

88. Íva fem hefur upphaf átt End: 
ir fínna lítur WUt einð ljóða þennann 

„þátt Þagnar megnið lítur. 

89, Rrá þeim undrum of8 í heim Drbö= 
ing holbgan prífum Wtján hundrub tvenns 

„um tveim Bugum áta lýjum. 
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00. Ea: er ljób ólibig fpann Eifta 
fneiðður geingi Gitt og foðurð heiti þann 

.„ Hermir fona meingi. 

91. Sel, blóm ara, bilgjur tvær. 
ólgu grafin túnga Mæðift jór þar 
maður blær, Muggs!) veiðin þónga. 

92, Saður nafnið fyrða ftór 
SlofEur má fo: grunda Gvelfa log 
og fvaná fór Geinleg fæðing 
fprunda. 

93, Rjalars Julu bró í bró Sér 
á Iúið {friða Dvalar hulið mó í mó 
YTlinnis, fúið bíða. 
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